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     ”मी तुझ्यासारिा तरूण असतो तर सैन्यात भती झालो असतो!” 

  

    जॉिीला ससलासकाका आखण मालकाि ेिेिर िेल याांच्याबद्दल जजव्हाळा आहे. 
पण त्याला आपण गलुाम आहोत, यािा नतरस्कार वाटतो. मालकाच्या शतेाजवळूि 
कधीकधी सनैिकाांिी कवायत जाते. त्याांतील कुणी एकदा जॉिीला सनै्यात भती 
होशील का, म्हणूि वविारतो. जॉिी एका पायावर तयार होतो, भले मग 
ससलासकाका आखण िेल याांच्यापासिू दरू जावे लागले तरी िालेल!    

   सनैिक बिणे सोप ेकाम िाही. जॉिीला डवे्ह िावाच्या सनैिकासोबत तसेि एका 
िेिराांच्या कळपासोबत काम करण्यािी सांधी समळते. पण सनै्यात दािल होण्यािा 
आपला निणणय योग्य होता का, याबद्दल त्याला अद्याप शांका वाटते.  

   एके ददवशी सनै्यािी एक तकुडी गस्त घालण्यासाठी िदीपल्याड जाते. त्याांिा 
जेवण घेऊि जाण्यासाठी कुणीही िसत.े जॉिी िेिराांच्या मदतीि ेहे काम करू 
शकेल? तो सगळ्या िेिराांिा हाताळू शकेल?   

    ही कथा जॉि मॅक्लाईिच्या आयषु्यावर आधाररत आहे. तरूणपणी जॉि 
मॅक्लाईििे सनै्यात भती होऊि गुलामचगरीतूि मकु्ति समळवली होती.  



  जॉिी एक लहाि मुलगा होता. पण दररोज 
सकाळी तो िेल या आपल्या मालकाच्या 
िेिराच्या पाठीवर बसूि िाळीस गायीांिा दधू 
काढण्यासाठी गोठ्यात िते असे.    

जॉिी आखण िेल 

गुलाम राज्य 

मिु राज्य 

राजधान्या 



   यािांतर जॉिी लोणी घसुळण्यास मदत 
करत अस,े झऱ्यातूि पाण्याच्या बादल्या 
भरूि आणत असे आखण िेलवर स्वार 
होऊि शतेातील मजुराांसाठी जेवण घेऊि 
जात असे. जॉिी ददवसभर राबत असे, पण 
कुणीही कधी त्याि ेसाधे आभारदेिील 
माित िसे.   

   उलट, एकदा एक गाय वाट िकूुि 
भरकटली तेव्हा मालककणीिे जॉिीला बेदम 
मारले. 



    मग िेलच्या मािेवर डोके ठेवूि रडत रडत 
जॉिी कुजबुजला, “बघ िेल, मी जीव तोडूि 
कष्ट करतो, पण कुणाला त्यािी पवाण िाही. 
आईिांतर मला तू आखण ससलासकाकाांसशवाय 
कुणीही िाही. माझा िूप जीव आहे तुझ्यावर, 
िेल. पण मला ही गुलामी िको वाटते.” 

  ससलासकाकाही स्वतांत्र होण्यास आतुर होते.  
“दक्षिणेतल्या लोकाांिा आपल्याला गुलामि ठेवायिां 
आहे. पण अब्राहम सलांकिला गुलामचगरी सांपवायिी 
आहे,” ससलासकाका जॉिीला म्हणाले. 
   “युद्ध सुरू झाल्यावर तुम्ही लढायला जाणार?” 
जॉिीिे त्याांिा वविारले.  

     ससलासकाका हळुवारपणे म्हणाले, “मी िपू 
म्हातारा झालोय, त्यामुळे सैनिक बिू शकत िाही. 
पण मी तुझ्यासारिा तरूण असतो, तर िक्कीि 
सैन्यात भती झालो असतो.” 



  थांडीच्या ददवसाांत एकदा जॉिी आखण िेल 
गायीांिा रस्त्यािजजकच्या एका कुरणात 
िरण्यासाठी िेत होते. अिािक, िेल मोठ्यािे 
फुरफुरू लागला.   

  जॉिीिे शकेडो सैनिक त्याांच्या ददशिेे 
कवायत करत येत असतािा पादहले. “हे निळ्या 
गणवेषातले सैनिक उत्तरेकडच्या सैन्यातले 
ददसतायत,” जॉिी िेलच्या कािात कुजबुजला.  

सैनिक 



    एक उांिपुरा सैनिक राांग सोडूि 
जॉिीजवळ आला. “हॅलो, मी बेि. हे 
छािसां काळां िेिर तुझां आहे का?”  
  “िाही, िाही. ते डॉ. होगाटिां आहे. हे 
शते त्याांिांि आहे. मी त्याांिा गुलाम 
आहे.” 



  “अस्सां अस्सां!” िेलि ेमऊशार िाक 
िाजवत बेि म्हणाला. “हे शते आखण िेिर 
तुझां िाही, तर मग आमच्यासोबत का येत 
िाहीस? तुझ्यासारख्या बळकट मुलाांिी 
सैन्याला गरज आहे. तू सैन्यात दािल 
झालास तर गुलामचगरीतिू मुिसुद्धा 
होशील.” 

  सैन्याला माझी गरज आहे! जॉिीिा 
आपल्या कािाांवर ववश्वासि बसेिा. त्यािे 
बेिच्या दयाळू िहेऱ्याकडे पादहले. “पण मी 
तुमच्यासोबत गेलो तर मालक मला पळपुटा 
म्हणूि घोषीत करतील.”  
  बेििे त्याच्या िाांद्यावर थोपटले. “त्यािी 
चिांता करू िकोस. आम्ही तुझी सगळी 
काळजी घेऊ.” 



    जॉिीला गुलाम म्हणूि जगायि ेिव्हते. 
पण ससलासकाका आखण िेलला सोडूि कसे 
जायिे? मग त्याला ससलासकाकाांि ेशब्द 
आठवले. जॉिीिे स्वत:िी समजूत घातली. 
“मी सैन्यात गेलो तर कदाचित उद्या 
ससलासकाकाांिा मुि होण्यास मदति 
करीि.” 

    जॉिीिे आपले हात िलेच्या गळ्याभोवती 
टाकले. िेलिे आपले मोठे डोके त्याच्या 
हाताांिा घासले. “िेल, तू आता घरी जा. मी 
याांच्यासोबत जातो. पण मी तुला कधीि 
ववसरू शकणार िाही,” जॉिी िेलला म्हणाला.  

   मग जॉिी आपल्या िव्या समत्रासोबत िालू 
लागला. बेििे इतर सैनिकाांिा म्हटले, 
“समत्राांिो, हा जॉिी. त्याला सैनिक बिायिांय.” 



प्रदीघण पल्ला 

   सुरुवातीला सैनिकाांसोबत िालतािा जॉिीला िपू 
उत्साह वाटला. पण सैनिक इतक्या वेगात िालत 
होते की त्याांच्या बरोबरीिे पावले टाकण्यास त्याला 
कठीण जाऊ लागले. त्याि ेपाय दिु ूलागले. त्याला 
शरम वाटू लागली. आपण िपू लहाि असल्यागत 
त्याला वाटू लागले.   



    जॉिीला ससलासकाका आखण िेलिी िूप आठवण येऊ 
लागली. इथे येऊि मी योग्य केलां का? तो गोंधळला. 
पण आता िपू उशीर झाला होता. तो मागे वळू शकत 
िव्हता.  

  सैनिक थाांबले. प्रत्येकजण सशबीर बिवण्यात व्यस्त 
झाला. जॉिी एकटा पडला. काय करावे, ते त्याला 
सुििेा.  
   इतक्यात बेििे त्यािा हात हातात घेतला. “िल, 
तुझी डवे्हशी भेट घालूि देतो. तो जेवण वगैरे माल 
पुरवतो. त्याच्या िेिराांिा िाऊ घालायि ेकाम तू करू 
शकतोस.”  

  जेवणाच्या वेळी डवे्हिे जॉिीला एक टीििी 
थाळी आखण कप ददला. जॉिीिे भाजी आखण 
माांस िाल्ले. सशवाय, एक वेगळेि कडक 
बबजस्कटही िाल्ले. त्याांिी िव त्याला ववचित्र 
आखण िवविि लागली. 



    जेवल्यािांतर सैनिक शकेोटीभोवती 
बसले आखण गप्पा मारू लागले. “ये 
जॉिी. बस इथे,” डवे्हिे जॉिीला त्याच्या 
शजेारी बसवले. निजायच्या वेळी डवे्हिे 
जसमिीवर घोंगडी अांथरली. “थांडी वाजली 
तर हेि अांगावर लपेटूि घ्यायि,े” तो 
म्हणाला.  

  जॉिी थडँ पडलेल्या कठीण जसमिीवर 
झोपायिा प्रयत्न करू लागला. त्याि ेपाय 
दिु ूलागले. मि बावरे झाले! मी योग्य 
केलां का? जॉिी पुन्हा वविारात हरवला.  



सैन्यात भती 

  सकाळी डवे्हिे जॉिीला हलकेि 
हलवूि जागे केले. “िल, आपण 
कप्तािाला भेटायला जाऊ,” डवे्ह 
म्हणाला. “तो आपल्या तुकडीिा प्रमुि 
आहे.” 

  तांबूत प्रवेश केल्यावर डवे्हिे कप्तािाला सलाम 
ठोकला. “कप्ताि, हा जॉिी. हा रस्त्यावर सापडला,” 
डवे्ह जॉिीच्या िाांद्यावर थोपटत म्हणाला.    

  कप्ताि म्हणाला, “अच्छा, तर तुला सैनिक 
बिायिांय. पण तुझां वय िपू लहाि वाटतांय, हो 
िा!” 

  जॉिी बावरला. पण माि वर उिलूि म्हणाला, 
“मी लहाि आहे, पण बळकट आहे. मी िेिराांिी 
देिभाल करू शकतो.” 

“व्वा! फारि छाि!” कप्ताि हसत हसत म्हणाला.  



ि  

    “सामािािी गाडी घेऊि जातािा यािी मदत होईल 
मला,” डवे्ह म्हणाला.  

  कप्तािािे माि डोलावली. “जॉिी, मदत करशील 
डवे्हला?” 

  जॉिीिे कप्तािाला डवे्हसारिा सलाम ठोकायिा 
प्रयत्न केला. “िक्कीि सर!” 

  डवे्ह आखण कप्ताि हसू लागले.  

  डवे्हला आपल्या िेिराांिा असभमाि होता. “आपली 
तुकडी सवोत्कृष्ट आहे,” तो जॉिीला त्याच्या सामािाच्या 
गाडीला जोडलेल्या िेिराांिी िावे साांगू लागला. “हे 
पुढि ेआहेत जजमी आखण जेिी, गाडीला िेिणारे मुख्य 
िेिर. हे मध्यभागी आहेत, पीट आखण ऱ्होडा आखण हे 
िाकाांलगत आहेत, ककट्टी आखण टफ.” 

  जॉिीिे ककट्टीच्या मािेला िाजवले. ते अगदी 
िेलसारिेि ददसत होत.े “सहा िेिराांिी गाडी िालवणे 
हे सोपे काम िाही, जॉिी,” डवे्हिे जॉिीला सावध केले.  

  जॉिीिे जस्मत केले, ककट्टीला थोपटले. “मी प्रयत्न 
करतो.” 



जॉिीवर जबाबदारी 

  दररोज जॉिी िेिराांिी गाडी िालवण्यािा 
कसूि सराव करू लागला. “तू िेिराांिा िाांगलां 
हाताळतोयस,” डवे्हिे जॉिीि ेकौतुक केले.  

  “मी सामािािे भरलेली गाडी िालवूि पाहू 
का?” जॉिीिे आवेशात वविारले.  

  “िको, िको, इतक्यात िको. तुला अजूि 
सराव करायला हवा,” डवे्हिे त्याला समजावले.  

  एके रात्री जेवणाच्या वेळी डवे्ह हजर 
िव्हता. कप्तािािे वविारले, “डवे्ह कुठाय?” 

    “त्याच्या पोटात दिुतांय,” जॉिी उत्तरला.       
कप्ताि िाराज झालेला ददसला. “जॉिी, तुझ्या 
गाडीत काय आहे?”  
   “डुकराि ेमाांस, कॉफी आखण बबजस्कटां,” 
जॉिी म्हणाला.  

    कप्ताि चिांतेत पडला. “आपले काही 
सैनिक िदीपल्याड गस्त घालतायत. 
सकाळपासूि  त्याांच्या पोटात अन्िािा दाणा 
िाही गेला.” ते म्हणाले.  



    “मला गाडी घेऊि जायिी परवािगी द्या,” 
जॉिीिे आजणव केले.  
  “पण तू एकटा सहा िेिराांिा आवरू शकशील 
का, जॉिी?” कप्तािािे वविारले. 
  जॉिीिे आवांढा चगळला. “माझ्यावर ववश्वास 
ठेवा.” 
  रात्रीच्या अांधारात सहा िेिराांिा ओढणे िपू 
जजककरीि ेहोते, पण जॉिीिे ते काम केले. त्यािे 
ककट्टीच्या पाठीवर थोपटले आखण म्हटले, “बेि 
आखण इतर सैनिक भुकेलेले आहेत. त्याांिा जेवण 
घेऊि जायला हवां. कोणत्याही पररजस्थतीत!” 



  जॉिी काळोख्या रस्त्यावरूि गाडी हाकू 
लागला. अध्येमध्ये, ढगाांआडूि िांद्रबबांब डोकावत 
होते. थांडीिे जॉिी कुडकुडत होता. अिािक 
त्याला पाण्यािा िळिळाट ऐकू आला. पुढे 
त्याला एक पूल ददसला. अरे बापरे! िदी!  

पुलावर 

  जॉिीच्या कािात पाण्यािी गजणिा घुमू 
लागली. त्याला पूल पार करायि ेभय वाटू 
लागले. पण त्याच्यापुढे दसुरा पयाणयही िव्हता. 
बेि आखण इतर सैनिकाांिा अन्िािी गरज होती. 
“िला, दोस्ताांिो, निघूया,” अिेरीस धयैण एकवटूि 
तो म्हणाला.  



    िेिराांिी हळूहळू आपली पावले पुलाच्या 
लाकडी फळ्याांवर टाकली. जॉिीला िाली 
पाहाण्यािी दहांमत होत िव्हती. िोल, 
गारेगार पाण्यािा वविार करूिि त्याला 
हुडहुडी भरली.    

  बूम! जवळपास एक तोफ कडाडली. िेिर 
थरारले. त्याांिी डोके हलवले. त्याांि ेडोळे 
भयािे ववस्फारले.  

  जॉिीिे िेिराांिा शाांत करण्यािा प्रयत्न केला. 
“शाांत व्हा! अगदी शाांत!” अिािक त्याला एक 
मोठा दहसका जाणवला. कॅ्रक! “कुठेतरी तडा गेला 
वाटतां?” जॉिी घाबरला.   

   त्याला गाडीला धक्का बसत असल्याि े
जाणवले. गाडीच्या िाकाांमुळे पुलािी एक लाकडी 
फळी तुटली होती. त्यात गाडीि ेिाक अडकले 
होते.  



    जॉिीिे िाली पादहले. गाडी आणिी 
घसरली असती तर कलांडूि पाण्यात पडली 
असती. त्यािे ककट्टीिा लगाम घट्ट धरला 
आखण नतच्या पाठीवर िाबूक उगारला. “िल 
ककट्टी.” 

  ककट्टी गाडी ओढण्यािा प्रयत्न करत होती, हे 
जॉिीला जाणवत होते. पण सामािािे भरलेली 
अवजड गाडी जागिी हलति िव्हती. जॉिी 
िाली झुकूि ओरडला, “िल ककट्टी, तू iगाडी 
ओढू शकतेस.” 



  हळूहळू अडकलेले िाक वर काढण्यात आखण 
गाडी पुढे िेण्यात जॉिीला यश समळाले. मग 
त्यािे गाडी सुरक्षितपणे पुलाच्या पार िेली.   

  ककट्टीि ेशरीर अजूिही थरथरत होते. जॉिीि े
हातसुद्धा कापत होते. िांद्रप्रकाशात जॉिीला पुढे 
सैनिकाांि ेसशबीर ददसले. अिािक, त्यािे 
कुणािातरी आवाज ऐकला, “बघा दोस्ताांिो, 
जॉिी आलाय.” 

    बेि त्वरेिे गाडीकड ेधावला आखण त्यािे 
जॉिीला िाली उतरवले. “ठीक आहेस िा, 
बेि?” जॉिीिे वविारले.   

  “तुझ्या कृपेिे आम्ही सवणजण एकदम ठीक 
आहोत,” बेि हसतहसत म्हणाला.  

  “जॉिीिा जयजयकार असो,” उत्साहािे 
सैनिक दबक्या आवाजात ओरडले. 



िेिराांच्या गाडीिा सवाणत छोटा िालक 

  पुढच्या ददवशी सकाळी डवे्हिी तब्येत 
सुधारली. तो आखण जॉिी आपल्या गाडीिी 
दरुुस्ती करू लागले. तेवढ्यात कप्ताि त्याांिा 
भेटायला आले. “आपल्या सैन्यातल्या सवोत्तम 
िालकाांिी गाडी हीि का?” त्याांिी वविारले.    

  डवे्हिे जॉिीच्या गळ्याभोवती हात टाकले. 
“होय कप्ताि, हीि ती गाडी. ती हाकायला 
जॉिी तयार आहे, अशी िात्री िव्हती मला. 
पण त्यािे आपली कुवत ससद्ध केली. तो कुणा 
सैनिकाइतकाि सिम आहे.” 

     कप्तािािे माि हलवली. “एकि समस्या 
आहे.”  

      “माझ्याकडूि काही िूक घडली का, 
कप्ताि?” जॉिीिे काळजीच्या स्वरात वविारले.  



    िाही, समस्या ही आहे की तू सैनिकासारिा 
ददसत िाहीस,” कप्ताि म्हणाले.  

  जॉिीिे आपल्या फाटक्या कपडयाांवर िजर 
टाकली. “पण माझ्याकड ेएवढेि कपड ेआहेत,” 
तो िाराजीिे म्हणाला.  
  कप्तािािे डोळे समिकावले आखण जॉिीला 
एक गाठोड ेददले. जॉिीिे गाठोड ेउलगडले. 
“अरे व्वा, सैनिकािा गणवेष!” 

  कप्तािािे जॉिीशी हस्ताांदोलि केले. 
“धन्यवाद जॉिी. आमच्या तुकडीत 
तुझ्यासारिा शूर मुलगा आहे, यािा आम्हाला 
असभमाि वाटतो.” 

     जॉिीिा िहेरा उजळला. “मलाही तुमच्या 
तुकडीत असल्यािा असभमाि वाटतो, कप्ताि.” 
जॉिीिे आपला िवा कोट आखण टोपी अांगावर 
घातले आखण सलाम केला. डवे्ह आखण कप्ताि 
याांिीही त्याला सलाम केला.    



    जॉिी ककट्टीला आपला िवा गणवेष 
दािवण्यासाठी पळत गेला. “बघ, ककट्टी, 
आता मी िरािरुा सैनिक झालो. 
ससलासकाका आखण िेल हवे होते इथे, हे 
पाहायला.” ककट्टीिे आपले मोठे डोके 
जॉिीच्या हाताांिा घासले, अगदी 
िेलसारिेि!   

  “माझां तुझ्यावर प्रेम आहे, ककट्टी,” जॉिी 
हसतहसत म्हणाला. “आखण माझ्या िव्या 
समत्राांवरसुद्धा! पण माझां सवाणत जास्त प्रेम 
या स्वातांत्र्यावर आहे.” 



लेिकािे मिोगत 

  िागरी युद्धादरम्याि आकिकी-अमेररकी लोकाांिा 
सैन्यात जाण्यासाठी िपू सांघषण करावा लागे. गुलाम ते 
सैनिक ही एक काल्पनिक कथा आहे. पण ती जॉि 
मॅक्लाईि िावाच्या एका िऱ्यािऱु्या मुलाच्या 
आयुष्यावर आधाररत आहे. जॉि अकरा वषाचिा 
असतािा टेिेसीतील एका मळ्यात गुलाम होता. 1862 
साली एके ददवशी तो नतथिू पळाला आखण कवायत 
करत जाणाऱ्या एका सैन्याच्या तुकडीत सामील झाला. 
तरूण जॉि िागरी युद्ध सांपेपयचत िेिरगाडीच्या 
िालकािा मदतिीस म्हणूि काम करत राहीला.    

  युद्धािांतर जॉि शाळेत गेला, त्यािे हॉटेलात काम 
केले. 1892 साली तो न्यू मेजक्सको राज्यातील साांता 
फे शहरात हबणटण हॅगमणिच्या घरी काम करू लागला. 
1930 साली मॅक्लाईििे  आपल्या तारुण्यातील 
आठवणी सलहूि हॅगमणि याांिा दािवल्या. त्याांिी त्या 
टांकसलखित केल्या आखण त्यािी प्रस्ताविा सलदहली.  



  पण मॅक्लाईिच्या हयातीत काही त्याि ेपुस्तक 
प्रससद्ध झाले िाही. मात्र टांकसलखित केलेली 
पुस्तकािी प्रत त्याच्या कुटुांबाकड ेसुरक्षित 
रादहली. 1998 साली टेिेसी ववद्यापीठािे हे पुस्तक 
प्रकासशत केले. मॅक्लाईििे वयाच्या शहाऐांशीव्या 
वषी लग्ि केले. 1948  साली त्यािा मतृ्यू झाला 
तेव्हा तो पांिाण्णव वषाचिा होता.   

  ही कथा रणाांगणावर अन्िािी रसद घेऊि 
जातािा मॅक्लाईिला आलेल्या अिुभवाांवर 
आधाररत आहे. युद्धािांतर इतक्या वषाचिीसुद्धा 
मॅक्लाईिला त्या सवण िेिराांिी िावे आठवत 
होती. या कथेत त्याांिी िावे बदललेली िाहीत. 
सैन्यातील कृष्णवणीय सैनिकाांिा सन्मािािी 
वागणूक समळत िसे. पण मॅक्लाईिला अशी 
वागणूक समळाली िाही. जॉि मॅक्लाईिच्या 
स्मतृीांमधिू आपल्याला तत्कासलि पररजस्थतीत 
एक गुलाम मुलगा सैनिक कसा बिला, यािी 
झलक वािायला समळते. मला आशा आहे की 
तुम्ही ही कथा कधी िा कधी िक्कीि वािाल.    

समाप्त 


